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Allereerst wil ik iedereen bedanken, voor de talrijke prachtige foto's, met als thema : Lichaam, een onderwerp dat 
sommigen wel erg letterlijk namen, anderen gaven er een verdomd leuke draai aan. Zo passeerden er zeer 
diverse beelden de revue, waarvan sommigen maar net door de censuur kwamen, maar ik was zeer verrast door 
verscheidenheid aan invulling van dit thema. Enkele foto's waren vergezeld van een leuke anekdote, zoals deze 
van Jan Nabuurs: 

 
Deze foto maakte ik tijdens een festival van Tamil-hindu's in Maleisië. Het is een beeld uit een Kavadi-wandeling 
waarbij vanuit een kleinere tempel naar een grotere tempel getrokken werd. Bij een temperatuur van 33 graden 
en een hoge luchtvochtigheid 8 km lang bergopwaarts lopen en op het einde nog een honderden treden hoge trap 
is op zich al inspannend. Maar met lichaamsdoorboringen en op blote voeten is het pas echt daadwerkelijk boete 
doen/offeren. Op de foto centraal een 21-jarige jongen met enkele spiezen door zijn wangen en tong en op zijn 
hoofd een kan met 5 liter melk. Links in beeld op de rug gezien zijn 48-jarige vader, die naast een aantal 
wangspiezen nog een 150-tal rituele melkkannetjes aan zijn huid bevestigd had. Een topprestatie om op 
religieuze gronden zo boven je lichaam uit te stijgen. aldus Jan............. 

Uiteindelijk heb ik, na vele overpeinzingen, gekozen voor een foto van :  Karim Ben Hadj Ali, Lid van Fotogroep 
de Kiekkast (Ulestraten) en woont in Bunde en met een fantastische website: http://www.photographybykarim.nl  
Een emotioneel beladen foto, die zoveel vertelt over het lichaam, sfeervol in beeld gezet en mede door de juiste 
vignetering heel boeiend is, maar lang naar te kijken............ Proficiat....Karim...! 

Maar volgende maand is er natuurlijk weer een foto van de maand, met een thema waarvan ik denk dat dan wel 
iedereen zal insturen, nl.......Limburg....!! Loat mer zieë……”wie schoeën os Limburg is”…! Een breed begrip, dat 
wederom om vele manieren te interpreteren is, ik ben benieuwd.....! De deadline voor de inzendingen (maximaal 3 
per persoon) ligt op 22 mei 2012.    Stuur je foto in via de e-mail  en ze krijgt sowieso een plaatsje op de site.   
Gaarne in het gewenste formaat insturen (560 pixels langste zijde)   Bedankt alvast !! en nog veel 
fotoplezier...........!    
Jean Pierre Cremers 
Redacteur 'Foto van de maand' 
 

Met ingang van 16 april 2012 heeft Fred Vaessen, wegens drukke werkzaamheden, het beheer van de foto van 
de maand overgedragen aan Jean Pierre Cremers. Wij bedanken Fred voor zijn bijdrage aan de foto van de 
maand, en Jean Pierre zal zijn taak op gelijke wijze voort zetten. Je kunt je foto's blijven sturen naar hetzelfde 
email adres:  redactie@fotobondlimburg.nl  
 
Thema mei : ʻLimburgʼ  



"
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Mei – van de voorzitter 

Gelukkig hoor ik het niet zo vaak maar laatst hoorde ik weer iemand die zich niet erg begrepen en gewaardeerd 
voelde in zijn  fotoclub. Er zijn fotoʼs niet erg aanspreken in clubs en ik zie het ook in mijn eigen club dat bepaalde 
genres positiever onthaald worden dan andere. 

Fotografie is natuurlijk een erg veelzijdig medium, zeker nu in het digitale tijdperk de mogelijkheden bijna 
onbeperkt zijn om een beeld zo te maken als de fotograaf voor ogen heeft. 

Er zijn vele genres, variërend van kunstzinnig tot naturalistisch, van sociaal bewogen tot emotioneel steriel, van 
abstract tot concreet en allerlei onderwerpen passeren de lens. En in onze clubs komen allemaal die 
onderwerpen en genres voorbij. Tel daarbij op dat de leden vaak ook zeer uitlopende achtergronden hebben wat 
betreft opleiding, interesses, kennis en ervaring en het is duidelijk dat het niet makkelijk is om iedere foto die 
waardering te geven die ze eigenlijk verdient. Toch zou het wel het uitgangspunt van iedere club moeten zijn. 
 Ieder type fotograaf moet zich welkom weten. Dat wil niet zeggen dat iedereen alle fotoʼs mooi moet vinden. 
Mooi gaat over esthetische fotografie maar er is ook fotografie die gericht is op informeren zoals sociale of 
documentaire fotografie. Daarvoor gelden andere 

beoordelingscriteria. Wie wel eens de fotobesprekingen van John Lambrichts heeft bezocht, die twee keer per jaar 
bij het Huis voor de Kunsten worden gehouden, zal zijn opgevallen dat hij anders kijkt en anders bespreekt dan bij 
de veel fotoclubs. Hij kijkt primair naar de boodschap die de foto overbrengt en praat weinig over kadrering, 
compositie of belichting, vaak de hoofdthemaʼs bij clubs. De meer technische zaken zijn secundair en meestal 
oplosbaar. Als de foto geen duidelijk herkenbare boodschap heeft, betekent dit opnieuw op stap gaan. 

Het is maar een voorbeeld van wat ik hier wil benadrukken: fotografie wordt met verschillende 
doeleneinden beoefend en vanuit die doelen moet gekeken en beoordeeld worden of de fotograaf slaagt om dit 
over te brengen. Misschien kan deze benadering helpen om de waardering, die soms ontbreekt voor bepaalde 
genres, wel te krijgen.  

Frans Grommen 

Voorzitter Fotobond afdeling Limburg 
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Sinds de algemene ledenvergadering op 21 maart jl. is het bestuur van de afdeling uitgebreid met twee personen: 
Mary van Rossenberg (Fotokring Echt) en Peter Lambrichs (FC Voerendaal). Mary krijgt in het bestuur de 
portefeuille Opleidingen & Sprekers en Peter de portefeuille Wedstrijden & Exposities. Met deze uitbreiding kan 
de ambitie van het afdelingsbestuur, om bij te dragen aan een levendige fotocultuur in Limburg, meer gestalte 
krijgen. 

Daarom wil ik ze even de gelegenheid geven, ze aan u voor te stellen, zodat u een kleine indruk krijgt van onze 
nieuwe bestuursleden. We starten natuurlijk met de dame: Mary van Rossenberg. 

 

Even voorstellen:.mijn naam is Mary van Rossenberg, ik ben 48 jaar en woon samen met mijn man en twee 
kinderen in Echt. Ik werk bij de gemeente Voerendaal als accountmanager Economie en werk. Fotograferen is al 
sinds begin jaren ʼ90 mijn hobby, maar er zijn zeker ook perioden geweest dat werk en gezin zoveel tijd opslokten 
dat het fotograferen even op een laag pitje stond. Na een basiscursus fotografie heb ik al vrijsnel een fotoclub 
opgezocht vanwege het sociale aspect en om feedback te krijgen op mijn fotoʼs en ervaringen uit te wisselen. Na 
mijn verhuizing in 2008 naar Echt ben ik lid geworden van de fotokring Echt en sinds 2011 ben ik secretaris van 
de fotokring Echt. Ik vind dat leren en inspireren belangrijke themaʼs zijn voor de fotoclubs en de fotobonden met 
veel plezier wil ik daarom verder inhoud gaan geven aan de “portefeuille” Opleidingen & Sprekers in het 
afdelingsbestuur. 
 
Jean Pierre Cremers 
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Nadat we Mary van Rossenberg, de vorige keer aan u hebben voorgesteld, is het nu de beurt aan Peter 
Lambrichs, samen met Mary toegetreden tot het bestuur van de afdeling Limburg tijdens de algemene 
ledenvergadering van 21 maart j.l. 
 

 

Mijn naam is Peter Lambrichs, ik ben 49 jaar en, samen met mijn echtgenote en onze twee dochters, woonachtig 
in de prachtige gemeente Voerendaal. Ik fotografeer al ruim 25 jaar en stam dus uit het analoge tijdperk, waarin ik 
mijn hobby voornamelijk tijdens vakanties beoefende.Sinds de intrede van DSLR vormen, vanwege mijn 
voorliefde voor flora, fauna en landschappen, de vele prachtige plekken in Zuid-Limburg en de aan grenzende 
natuurgebieden in België en Duitsland voor mij een onuitputtelijke inspiratiebron.  Nog niet zo heel lang geleden 
heb ik me aangesloten bij Fotoclub Voerendaal waar ik me, met behulp van de kritische beoordeling van mijn 
werk door de collegaʼs, zowel op mijn “eigen terrein” als ook in andere disciplines steeds verder probeer te 
ontwikkelen.Ondanks mijn drukke baan, probeer ik zo veel als mogelijk tijd vrij te maken om te fotograferen en 
voor het bezoeken van foto-exposities. Hier kan ik genieten van de fotografische werken en aan de hand hiervan 
de nodige inspiratie opdoen. Dit geldt overigens ook voor de vaak hele creatieve wijze waarop de exposities zijn 
ingericht. En daar ligt dan ook direct de link met mijn portefeuille Wedstrijden & Exposities, waaraan ik invulling 
zal gaan geven binnen het bestuur van de afdeling Limburg. 
 
Jean Pierre Cremers
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Wat een inspirerende avond............. 

Maandag 2 april, om 19.30 in ut Kerkeboschke in Helden-Panningen, 
Lilith komt vertellen over haar eigenwijze manier van fotograferen. Ze heet eigenlijk Henriette van Gasteren, en is 
geboren in 1964 in Sevenum. Volgens een bepaalde joodse traditie was Lilith de eerste vrouw van Adam. In de 
kabbalistische geschriften, die ontstaan zijn in de 16e eeuw na Chr. is zij het symbool van zinnelijke begeerte en 
seksuele verleiding, en verworden tot godin van het kwaad. Het ontstaan van de legende vindt zijn oorsprong in 
het dubbele Bijbelse scheppingsverhaal in Genesis 1 en 2. Het duidelijk verschil tussen beide verhalen leidde tot 
de gedachte dat Adam vóór Eva een andere vrouw gehad moest hebben. Dat zou dan Lilith zijn geweest, die 
evenals Adam was geschapen uit het stof van de aarde. (Dit zou er volgens sommige auteurs op wijzen dat de - 
recentere - mythe van Adam en Eva een intellectuele constructie van Levitische priesters was, met als doel het 
inheems matriarchaal systeem in een zo kwalijk mogelijk daglicht te stellen, teneinde het patriarchaat, met 
bijbehorend erfenisstelsel, daarna bij wet en met geweld te doen overheersen.[bron?]) Soms wordt ook vermeld 
dat Lilith wellicht de kleindochter van Elyon was, omdat ze de dochter van zijn zoon Nergal (Meslamtaea) was, de 
koning van de Onderwereld. Lilith wilde zich niet onderwerpen aan Adam en eiste (ook in seksueel opzicht) 
gelijke rechten. Zij wilde letterlijk niet de onderliggende partij zijn. (Deze opstelling heeft haar een grote 
populariteit bezorgd bij feministen.) 

 
 
De zaal zat bomvol, en iedereen luisterde aandachtig naar haar fantastische verhalen en anekdotes, waarmee ze 
steeds weer op een voortreffelijke manier, doorspekt met humor,de zaal wist te boeien. Ze had er duidelijk zin in, 
en de talrijke vragen en opmerkingen, die vanuit het publiek werden gesteld, wist zij op een voor haar 
kenmerkende manier te beantwoorden. Een bewonderenswaardig initiatief van Fotoclub Helden Panningen, om 
deze fantastische fotografe Lilith, uit te nodigen voor een foto-presentatie, waar ook andere Limburgse fotoclubs 
welkom bij zijn.Een iniatitief dat zeker vaker moest gebeuren in Limburg, maar wie weet.....wellicht werkt dit ook 
inspirerend. 

Nog een woord van Lilith op haar site:  

It has been a super great evening being with Fotoclub Helden Panningen. You all were such a wonderful 
audience. Many thanks for your attendance, feed-back, comments and questions and also the bottle of wine. ;) 

Jean Pierre Cremers 
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Fotogroep F8 exposeert Vrijdag 06 April, 20.00 uur. Opening expo Fotogroep F8 met 96 prenten. 

Nadat de expositie door Jan Teuwen,wethouder van de gemeente Roerdalen, was geopend, was het de beurt 
aan niemand minder dan Peter van Tuijl om een lezing te houden met als thema: “Fotografie, kunst en andere 
ongemakken.” De lezing in pdf kan men vinden op de webpagina van Peter: www.fotopetervantuijl.nl 
En het moet gezegd, Peter hield, zoals men van hem kan verwachten, op een voortreffelijke manier een 
interessante lezing waarin als de rode draad in zijn betoog het er op neerkwam dat het maken van fotoʼs en zeker 
fotografie ook tot kunst gerekend kan worden. Wel stelde hij enkele voorwaarden, en nivelleerde deze weer door 
van iedere fotograaf, indien gewenst, een selfmade kunstenaar te maken, wat natuurlijk niet echt de realiteit 
weergeeft en zeker niet door iedereen die fotografeert, het zij binnen een fotoclub of daarbuiten, gepretendeerd of 
zelfs maar nagestreefd wordt. Maar dit terzijde. 

Naar de fotoʼs en naar de expositie welke dan, na de lezing, vanaf 21.30 uur te bewonderen viel. Fotogroep F8 is 
een gerenommeerde fotoclub die een vrij constante traditionele kwaliteit fotoʼs maakt, wat zijn effect heeft bij de 
landelijke bondsfotowedstrijd waar deze groep bijna altijd hoog tot zeer hoog eindigt. Zoals reeds aangehaald had 
F8 ook deze keer weer royaal uitgepakt en maar liefst 96 fotoʼs geëxposeerd. Alles was keurig verzorgd en de 
prenten hingen keurig op rij op de goed verlichte borden. 13 fotografen hadden getekend voor deze expositie. En 
het moet gezegd dat er een grote diversiteit aan fotoʼs hing. Schier alle invalshoeken van de fotografie kwamen 
aan de beurt: leuke kiekjes, fraaie portretten van, natuurlijk mensen uit verre oorden, weidse landschappen met  
soms echt dromerige expressies, echte fotoclub fotoʼs alsook,  door bewerking met photoshop verkregen, fel 
gekleurde prenten, benevens enkele ʻgewoneʻ portretten, daarnaast weer abstracties en/of fotoʼs die daar naar 
neigen en zo een nieuwe, positieve, inbreng leveren aan fotogroep F8. Dat het ondoenlijk is om al de fotoʼs hier 
op te noemen zal niemand verbazen en zal ook niet wenselijk zijn.  De algemene indruk is dat er een frisse en 
goed verzorgde expo te zien was. 

Een expo dus waar fotoʼs hingen die bijna allemaal de toets der kritiek konden doorstaan. Fotoʼs goed geprint, 
goed gezien en goed gefotografeerd!  Fotoʼs met mooie sfeer en met mooie ingetogen kleuren naast fotoʼs die 
juist door hun expressieve kleuren weer extra aandacht vroegen en kregen. Sommige toeschouwers vonden deze 
prenten geen fotografie en anderen, waaronder ondergetekende, zijn van mening dat iets dergelijks juist meer 
mogelijkheid biedt om je eigen ʻdingʼ te doen, terwijl de discussie of iets wel dan niet fotografie is, een discussie is 
zonder eind en daarom ook een beetje onzinnig en overbodig is. Zo door de expositie dwalend, langs de rechte 
rijen fotoʼs, allemaal keurig naast elkaar bemerk je toch dat, omdat de prenten tamelijk dicht tegen elkaar hangen, 
je dan wat afgeleid wordt door de twee prenten links en rechts naast de foto waar je naar kijkt. Ook daarom lijkt 
het me beter dat door minder fotoʼs te hangen, niet alleen het kijkgenot wordt verhoogd, maar ook om de 
expositie nog meer aan kwaliteit te laten winnen. In de fotografie geldt immers het adagium: minder wordt meer. 
Ook een wat meer speelsere opstelling en presentatie zou een bijdrage kunnen leveren aan het kijkgenot en zou 
de veel schitterende prenten die er te bewonderen waren beter tot zijn recht kunnen laten komen. 

Al met al een boeiende en goed verzorgde expositie in een mooie ambiance, ingeleid door een begenadigd 
spreker met een boeiend, maar in het kader van dit hele gebeuren, toch misschien een iets te lange lezing (ook al 
was deze al door de spreker zelf hier en daar ingekort), waarbij het mij persoonlijk plezierde dat er toch wel een 
lans(je) werd gebroken voor de wat in onbruik geraakte manier van ʻonscherpʼ fotograferen wat dan de 
mogelijkheid biedt om de spanning in het beeld te laten toenemen zodat het beeld daardoor o.a. langer blijft 
boeien. (speciale en persoonlijke dank hiervoor aan Peter van Tuijl) 
 
w.g. 
Miel van Montfort 
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Van 24 april t/m 16 september 2012 is een overzichtstentoonstelling van de Britse topfotograaf Martin Parr te 
zien. Parr is van één van de meest invloedrijke en vernieuwende fotografen van onze tijd. Hij houdt de 
hedendaagse westerse samenleving een spiegel voor: een wereld van consumptie, massatoerisme en fastfood. 

 

Zie verder www.gemeentemuseumhelmond.nl 
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BREDA PHOTO organiseert, in het kader van het festival van 13 september tot en met 21 oktober, speciaal voor 
amateurfotografen een expositie voor leden van fotoclubs. Tijdens het festival is er ruimte voor twintig 
geselecteerde amateurfotografen om met een serie te exposeren met het festivalthema ʻHomo Empathicusʼ! 

Alle leden van fotoclubs worden uitgenodigd om tot uiterlijk 15 juni 2012 voor dit thema in te zenden, 
deelnamekosten € 10,-. Op 25 augustus 2012 worden 40 fotografen uitgenodigd hun serie aan een jury te laten 
zien. Op die dag worden 20 fotografen geselecteerd om tijdens dit festival te hangen in De Nieuwe Veste in 
Breda. 

Een serie met het thema ʻHomo Empathicusʼ - zie voor een uitvoerige omschrijving van het thema de website van 
Breda Photo www.bredaphoto.nl - minimaal drie, maximaal tien fotoʼs voor de selectie insturen. Elke exposant 
krijgt 2½ meter muur om te hangen, waar minimaal een serie van drie en maximaal een serie van tien fotoʼs komt 
te hangen.  Uitsluitend digitaal inzenden (USB / CDR) per post aan de heer Ad Vlemmix, Spinveld 23, 4815 HR 
Breda. 
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Voor een betere spreiding en vooral om gelijktijdige openingen van clubexposities te voorkomen, verzoeken wij 
besturen van fotoclubs, die een expositie gepland hebben, om alvast datum en tijdstip kenbaar te maken.·Zo 
kunnen we wellicht voorkomen, dat er op hetzelfde tijdstip exposities geopend worden. Het zijn toch 
gebeurtenissen, waar iedereen graag bij wil zijn en waar de betrokken clubs enorm veel tijd en energie in 
gestoken hebben. U kunt de gegevens doormailen naar:  info@fotobondlimburg.nl 

Voor meer en actuele informatie (o.a. data, openingstijden en adres) klik hieronder op de betreffende link. Voor 
meer en actuele informatie (o.a. data, openingstijden en adres) zie de informatie in dit rayonbulletin of de website 
van de betreffende fotoclub. 

 

 MEI 

- Alle weekenden van de maand mei 2012 (za en zo) 
 Fotokring Midden-Limburg exposeert in de Caroluskapel /  Kruisgangen aan de Swalmerstraat 100 in Roermond.   
 De expositie is geopend iedere zaterdag en zondag van 6 t/m 28 mei.  
Ook op Hemelvaartsdag 17 mei en 2e Pinksterdag 28 mei. 
 

 - 21 mei t/m 29 juni 2012  Expositie Foto Nationaal 2011 in het Gemeentehuis van Beek aan de Raadhuisstraat 9, 
6191KA Beek (L) 
 

 - 23 mei 2012  Bespreking Bondsfotowedstrijd 2012 door jurylid Diana Bokje.  Om 20.00 uur in zaal Aad Leeuwe, 
Burgemeester Thomas Wackersstraat 61, Roermond-Leeuwen· 

  

 

SEPTEMBER  
- 16 september 2012 tot 14 oktober 2012 
 Fotogroep Reuver exposeert in het Atrium van woongoed 2000 in Reuver. 
 

 - 28, 29 en 30 september 2012   
Foto-expositie  'Fotogroep de Kiekkast' in het gemeenschapshuis d'n huppel te Ulestraten.  Foto Expositie 
 "Fotogroep Tegenlicht" in Brunssum 

  
- 30 september 2012 
 Fotoclub FotArt houdt op zondag 30 september a.s. een expositie in café dʼr Klinge aan het Pancratiusplein 47 in 
Heerlen. De expositie is alleen op die dag te zien en is geopend van 12.00 uur tot 20.00 uur. Naast ieders 
persoonlijke keuze van fotoʼs zal het gemeenschappelijke onderwerp van deze expositie “Heerlen van binnen en 
van buiten” zijn. 

 

 
 OKTOBER 

- 25 okt tot half November 
 Foto Limburg. Opening 25 okt. in de ECI cultuurfabriek in Roermond 

  
-  27 en 28 oktober en 3 en 4 november 2012   
FotoF Limburg expositie.  Opening op vrijdag 26 oktober 2012 om 20.00 uur. 



 NOVEMBER 

-  November 2012  
 ISOʼ73 exposeert in Gemeentehuis Landgraaf. Opening 9 november om 19.30 uur. 

  

 

2013 

12-13-14 april 2013 

Fotoclub Voerendaal:  25 jarige jubileumexpo  in Cultureel Centrum "De Borenburg", Furenthela 16 in Voerendaal. 

 


